
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας, αιρετών οργάνων στο Δήμο 
Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας, για το έτος 2020.

2 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο 
Δήμο Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας, για το έτος 
2020.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, τις απογευματινές ώρες των καθημερινών, 
Σαββάτων, Κυριακών και Εξαιρεσίμων ημερών, 
στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δα-
σοπροστασίας έτους 2020.

4 Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερω-
ριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, για το έτος 2020.

5 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Δι-
ατριβών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 47670/584/Π02/6/
00040/Σ/ν. 3908/2011/18.12.2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4991/31.12.2019 
(τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1070/21090 (1)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας, αιρετών οργάνων στο Δήμο 

Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας, για το έτος 2020.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) και ιδίως των άρ-
θρων 1, 6, 58 και 280,

β) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) και ιδίως των άρθρων 2 και 3 της 
υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ, όπως τροπο-
ποιήθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110) 
και ισχύει,

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε-
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/28.6.2006) και ιδίως της παραγράφου 2 περίπτωση θ 
του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 περίπτωση β του 
άρθρου 7,

δ) του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) - «Κάλυψη δαπανών μετα-
κινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και 
άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 21).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την αριθμ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων (Β΄ 2364).

3. Την αριθμ. 44466/17.12.2015 απόφαση - προκή-
ρυξη αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντο-
νιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

4. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του 
Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 
250).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 26.8.2015 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γγ του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 231).

7. Τα αριθμ. α) 70/7.1.2020 και β) 1113/7.2.2020 έγγρα-
φα του Δήμου Στυλίδας.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Στυλίδας για μετακίνηση 
εκτός έδρας των αιρετών οργάνων του Δήμου για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

9. Την αριθμ. 1093/7.2.2020 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

10. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την 
απόφαση αυτή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2020 του Δήμου Στυλίδας, και συγκεκριμένα στον 
KΑ 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακι-
νούμενων αιρετών» ποσού 3.000,00 €, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών 
οργάνων στο Δήμο Στυλίδας, για το έτος 2020 ως εξής:

- Δήμαρχος, τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου: εξήντα (60) ημέρες έκαστος.

- Δημοτικοί Σύμβουλοι: τριάντα (30) ημέρες έκαστος.
- Πρόεδροι Κοινοτήτων: δέκα (10) ημέρες έκαστος.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 1071/21054 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 

στο Δήμο Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας, για το 

έτος 2020.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) και ιδίως των άρ-
θρων 1, 6, 58 και 280,

β) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότη-
σης» (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) και ιδίως των άρθρων 2 και 3 
της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ,

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε-
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/28.6.2006) και ιδίως της παραγράφου 2 περίπτωση θ 
του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 περίπτωση β του 
άρθρου 7,

δ) του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) - «Κάλυψη δαπανών μετα-
κινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και 
άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 21).

2. Την αριθμ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων (Β΄ 2364).

3. Την αριθμ. 44466/17.12.2015 απόφαση - προκή-
ρυξη αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντο-
νιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

4. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του 
Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 
250).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 26.8.2015 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γγ του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 231).

7. Τα αριθμ. α) 71/7.1.2020 και β) 1111/7.2.2020 έγγρα-
φα του Δήμου Στυλίδας.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Στυλίδας για μετακίνηση 
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπε-
ραίωση υποθέσεων του Δήμου εκτός έδρας, τη μετα-
φορά των απορριμμάτων ανακύκλωσης, τη συμμετοχή 
υπαλλήλων σε σεμινάρια, κλπ).

9. Την αριθμ. 1094/7.2.2020 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

10. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την 
απόφαση αυτή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2020 του Δήμου Στυλίδας, και συγκεκριμένα 
στον KΑ 10.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού 1.000,00 € και στον 
ΚΑ 30.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετα-
κινούμενων υπαλλήλων» ποσού 2.000,00 € και στον ΚΑ 
00.6422 « Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακι-
νούμενων υπαλλήλων» ποσού 500.00 €, αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στο Δήμο Στυλίδας, για το έτος 2020 ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 30

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 30

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 30

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 30

ΠΕ Δ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 6 30

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 30

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 30

ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 30

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 30

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1 30

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 30

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 30

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 30

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 30

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) 4 30
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 5084 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 

με ΣΕΙΔ προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-

κης, τις απογευματινές ώρες των καθημερινών, 

Σαββάτων, Κυριακών και Εξαιρεσίμων ημερών, 

στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δα-

σοπροστασίας έτους 2020.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) «Δασικός Κώδικας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2) Τον ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3) Το π.δ. 575/1980 (157 Α΄) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως 
ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών 
εκτάσεων ως επικινδύνων».

4) Τον ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασο-
προστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

5) Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το μέρος Θ΄ 
«Αποκεντρωμένη Διοίκηση», άρθρο 280 «Αρμοδιότητες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

6) Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

7) Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

8) Τον ν. 3938/2011 (61 Α΄) «Σύσταση Γραφείου Αντι-
μετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

9) Τον ν. 3979/2011 (138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

10) Τον ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄) και συγκεκριμένα τις 
διατάξεις του άρθρου 176 παράγραφος 1, με τις οποίες 
τροποποιούνται οι όμοιες της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4024/2011.

11) Τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
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σεων» και συγκεκριμένα το άρθρο 20 «Αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12) Τον ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις του άρθρου 102, παράγραφος 2.

13) Την αριθμ. 170195/758/26.11.2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-
2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)» (ΦΕΚ 5351 Β΄).

14) Την αριθμ. 181752/2052/2.5.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρύθμιση θεμάτων συνερ-
γασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής 
Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» (ΦΕΚ 
1525 Β΄).

15) Την αριθμ. 56858/323/21.6.2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Οδηγίες 
εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης περί συ-
νεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική 
Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

16) Την αριθμ. 124225/3797/31.12.2019 απόφαση του 
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωρι-
ακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμ-
ματος Δασοπροστασίας 2020 και κατανομή πιστώσεων» 
(ΦΕΚ 18 Β΄ και ΑΔΑ:6ΦΟ04653Π8-Θ8Π).

17) Την αριθμ. 9440/397/28.1.2020 απόφαση του 
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Υλοποίη-
ση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020» 
(ΑΔΑ:ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1).

18) Το αριθμ. 115256/3478/10.12.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενημέρωση 
σχετικά με πρόβλεψη δαπάνης για την υλοποίηση του 
προγράμματος δασοπροστασίας έτους 2020 και έκδοση 
αποφάσεων».

19) Την αριθμ. 72172/27.12.2019 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μόνιμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού, των δασικών υπηρεσιών, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τις νυχτε-
ρινές ώρες καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΚΝ8ΟΡ1Υ-05Λ 
και ΦΕΚ 200 Β΄).

20) Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).

21) Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

22) Την ανάγκη προστασίας των δασών, των δασικών 
εκτάσεων και της πανίδας τους από πάσης φύσεως κιν-
δύνους, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 1.200 
υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για το έτος 2020 
με πέρας την 31.12.2020 με δαπάνη:

i) μέχρι του ποσού των 427.290,40 € για την παροχή 
υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργάσιμων ημερών και τα Σάββατα,

ii) μέχρι του ποσού των 215.301,11 € για την παροχή 
υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις Εξαιρέσιμες 
ημέρες,

iii) μέχρι του ποσού των 158.819,27 € για την παροχή 
εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε-
ωτικής, του προσωπικού των κλάδων οι οποίοι παρέχουν 
απογευματινή εργασία σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Β. Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα μέχρι και 
31.12.2020 τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης ως 
ακολούθως:

α) 61.041 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις απο-
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και τα Σάββατα,

β) 23.922 ώρες για υπερωριακή εργασία τις Κυριακές 
και Εξαιρέσιμες ημέρες και

γ) 52.940 ώρες για την παροχή εργασίας προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.

Γ. Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλη-
σης δεν μπορούν να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα όρια 
που τίθενται με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄) και δεν υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων.

Δ. Η κατανομή των πιστώσεων για τις οργανικές μο-
νάδες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας θα γίνει σύμ-
φωνα με το παράρτημα ΙΙ της αριθμ. 9440/397/28.1.2020 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 
2020» (ΑΔΑ:ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1). Ο εκάστοτε Διευθυντής 
Δασών, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Δα-
σαρχείων περιοχής ευθύνης του, θα προχωρήσει στην 
επιμέρους κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά 
οργανική μονάδα. Παρέχεται η διακριτική ευχέρεια 
στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων για την τροποποίηση της κα-
τανομής αυτής, ώστε να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν 
καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος, σε συνδυασμό 
με την πλήρη αξιοποίηση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη 
το διαθέσιμο προσωπικό, τις υπηρεσιακές ανάγκες και 
το ύψος των κατανεμημένων πιστώσεων εντός της ίδιας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ε. Οι προϊστάμενοι των δασικών υπηρεσιών έχουν 
την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση της 
εφαρμογής του προγράμματος καθώς και των προβλε-
πόμενων συνεργείων επιφυλακής των υπαλλήλων.

Με την παρούσα θα προκληθεί δαπάνη, για το έτος 
2020, συνολικού ποσού 801.410,80 € η οποία θα καλυφθεί 
όπως προβλέπεται στην αριθμ. 124225/3797/31.12.2019 
απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
«Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη-
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και 
κατανομή πιστώσεων» (ΦΕΚ 18 Β΄ και ΑΔΑ:6ΦΟ04653Π8-
Θ8Π).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 27920/2260 (4)
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερω-

ριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 

Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περι-

φερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, για το έτος 2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9.9.1999).

2. Tην αριθμ. 15840/156612 (ΦΕΚ 4788/τ.Β΄/26.10.2018) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκ. Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανά-
ληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/
19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπ. Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λπ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/2015).

5. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/31029/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/2015/5.1.2016, εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστηρίου».

8. Την παρ. 1 εδάφιο γ του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.

9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας, για την 
αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των 
υπαλλήλων κατά το έτος 2020 και πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας τους.

10. Την ανάγκη εκκαθάρισης και τακτοποίησης του 
αρχείου της υπηρεσίας καθώς και διευθέτησης λοιπών 
εργασιών - εκκρεμοτήτων κάθε τμήματος και ιδίως έκ-
δοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, διεκ-
περαίωση εγγράφων και λοιπής αλληλογραφίας.

11. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το 
νόμο έλεγχο σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟ-
ΟΜΕ και ΠΕΙ που λειτουργούν στην Π.Ε. Καρδίτσας και 
που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κα-
νονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες), όταν κατά βάση 
πραγματοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης.

12. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το 
νόμο έλεγχο ιδιωτικών ΚΤΕΟ που λειτουργούν στην Π.Ε. 
Καρδίτσας και που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλή-
λων εκτός κανονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες), 
όταν κατά βάση πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι 
οχημάτων.

13. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

14. Την υπ’ αριθμ. 26356/871, βεβαίωση ύπαρξης πι-
στώσεων της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειακής 
Ενότητας Καρδίτσας για δαπάνη που αφορά σε αμοιβή 
υπερωριακού έργου υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων της Δ/νσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας έως τις 31.12.2020 για την κάλυψη αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από 
την δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης 
πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 
22.00 μ.μ., για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 
ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
Α΄ Εξάμηνο, δέκα πέντε (15) υπάλληλοι μέχρι εκατόν

είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο,1800 ώρες συνο-
λικά.

Β΄ Εξάμηνο, δέκα πέντε (15) υπάλληλοι μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο,1800 ώρες συνο-
λικά.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα 
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2020, του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της Π.Ε. Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 4 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. πράξης 898 (5)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.- Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2.- Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 4 ν. 4452/2017.
5.- Την υπ’ αριθμ. 49939/Ζ2/1.4.2019 υπουργική από-

φαση μετάταξης της Κ. Παπουτσάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
557/12.4.2019 τ.Β΄).

7.- Την από 16.12.2019 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής.

8.- Το υπ’ αριθμ. 1920014477/30.12.2019 έγγραφο της 
Ιατρικής Σχολής.

9.-Την από 25.11.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Καλλιόπης Παπου-
τσάκη του Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Γενική 
και Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχολογία».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 4230 (6)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Διατριβών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-

τικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 105/14.2.2020)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11.4.2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28.5.2013) «Μετονομασία 

Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α΄ 
70/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Τη με αριθμό 137444/Ζ1/6.9.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9.9.2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με αριθμό 911/7.10.2019 και 912/7.10.2019 
(Β΄ 3814/15.10.2019) για τον καθορισμό σειράς, με την 
οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, 
και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του 
κάθε Αντιπρύτανη.

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25.10.2019 (Β΄ 4160/
14.11.2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδι-
οτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματι-
σμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την 
εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄ 1466/13.8.2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και 
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

11. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29.9.2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114/4.8.2017) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
λοιπά θέματα).

12. Τους προηγούμενους κανονισμούς διδακτορικών 
σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης (Β΄ 5834/27.12.2018 και Β΄ 2651/1.7.2019).

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από τη συνεδρίασή 
της με αριθμό 348/4.2.2020.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Tη τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών στο άρθρο 9 της αριθμ. 2031/2018 απόφασης Συ-
γκλήτου (ΦΕΚ 5834 τ.Β΄/27.12.2018) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδα-

κτορικής Διατριβής
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Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτο-
ρικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση, υπο-
χρεούται να έχει:

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή με εργασία σε ένα (1) 
τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές περι-
οδικό που να ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1,Q2,Q3 
της SCIMAGO (SCOPUS).

Σε χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο μηνών, πριν 
την τελική δημόσια υποστήριξη ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/
ρισσα οφείλει να παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή 
σε colloquium ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην 47670/584/Π02/6/00040/Σ/ν.3908/2011/18.12.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4991/31.12.2019 
(τ.Β΄), διορθώνεται η μεταβολή της επωνυμίας:

από το εσφαλμένο: «από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. με δ.τ. ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΑΚ 
Α.Ε. σε ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΦΟΙ 
ΜΠΑΝΤΑΚ Α.Ε.», 

στο ορθό: «από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ - ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. με δ.τ. ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΑΚ 
Α.Ε. σε ΜΠΑΝΤΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΠΑΝΤΑΚ 
Α.Ε.».

(Από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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